
 

 

 

 

Pressmeddelande   Göteborg den 2018-06-27 

 
Armatec ställer ut på ProcessTeknik 2018 

Processteknik är Nordens största mötesplats för verksamma inom processindustrin. I 
monter C03:12 finns Armatec på plats och visar applikationer och tänkbara lösningar 
anpassade efter kundspecifika behov. 

Det genomgående temat och fokus för årets mässa är digitalisering, energieffektivisering, 
produktivitet och smart industri. Temat går helt i linje med vårt kontinuerliga arbete med att ta 
fram produkter där driftsäkerhet och prestandaoptimering står i centrum. Detta är två faktorer 
som på sikt inte bara bidrar till sänkta kostnader utan som dessutom bidrar till minskad 
miljöpåverkan och i förlängningen till smartare industri. 

Vi presenterar våra lösningar genom våra koncept inom Pumpteknik, Ventiler & Automation och 
Industriella system med tillhörande produkter. Armatec är leverantör av säkerhetsventiler från 
LESER, kvalitetspumpar från Flowserve samt erbjuder ett gediget sortiment inom automation 
från Bernard Controls. Sedan 1 april är Armatec dessutom huvuddistributör för Reflex 
omfattande sortiment inom Tryckhållning och Expansion. Sortimentet består av energieffektiva, 
lättanvända och innovativa produkter som är ekonomiskt hållbara ur ett livscykelperspektiv. 

Armatec är en komplett leverantör av applikationer och lösningar för processindustrin. Besök oss 
i monter C03:12 för att se hur vi löser kundspecifika behov. 
 
 
 
 

För ytterligare information kontakta: 
Berndt Öjerborn  
031-890 144 
 
Armatec AB är ett kunskapsföretag som utvecklar kundanpassade koncept för vatten, värme, kyla och process i 
Norden. Armatec ägs av Ernströmgruppen och är en nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i 
Danmark, Norge och Finland. Vi omsätter 450 MSEK i Sverige och är 130 anställda, varav 60 vid vårt huvudkontor i 
Göteborg. Armatec bildades 2003 men har mer än 60 års erfarenhet av branschen och representerar starka 
varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, Flowserve och LESER på den nordiska marknaden. 

Ernströmgruppen AB är ett privatägt, industriellt konglomerat som utvecklar och förvärvar välskötta företag inom 
teknikhandel och industri. Affärsmodellen bygger på att kombinera det bästa med småföretagandets 
entreprenörsanda och det stora företagets styrkor såsom stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. I företagsgruppen 
ingår 25 nischbolag såsom Armatec, Armaturjonsson, Erab,  Mec-Con, SGP Armatec AS, Retherm Kruge Piping 
Systems, REC Indovent, CM Hammar, Polyform, m.fl. Företagsnätverket, som 2017 för femte året i rad nådde all-
time-high resultat, omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har över 650 anställda i Norden och Baltikum. 

 


